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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
SŁOWO WCIELONE WŚRÓD NAS  

ZAMIESZKAŁO J 1, 1-18
Adorując w czasie świąt Jezusa w żłóbku,  

w Najświętszym Sakramencie i w słowie Bożym, 
próbujmy odkrywać najgłębszy sens Bożego 
Narodzenia i pomyślmy, a raczej posłuchajmy:  
do czego wzywa nas Duch Święty; jakie działa-
nie powinniśmy podjąć, żeby stale realizowało 
się w naszym życiu słowo św. Pawła: Niech Chry-
stus zamieszka przez wiarę w waszych sercach 
(Ef 3,17nn.) [ks. Józef Maciąg; www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Fragment kazania św. Augustyna, biskupa 
„Nasyci nas widzenie Słowa”

Teraz zaś my, pielgrzymi doczesności, czcijmy 
nabożnie dzień narodzin Tego, który przyszedł 
na świat w postaci sługi, my, którzy jeszcze  
z dala od Niego wędrujemy drogami wiary, łak-
nąc i pragnąc sprawiedliwości i z całej duszy 
wyczekujemy objawienia się urzekającego pięk-
na Boskiego oblicza, aż stanie się to, co obiecał,  
i ukaże się to, co nam wystarcza, i ugasimy nasze 
pragnienie u wód jedynego źródła życia.

Jeszcze nie możemy oglądać Tego, który przed 
jutrzenką jest zrodzony z Ojca, ale czcijmy Tego, 
który w godzinach nocy narodził się z Dziewicy. 
Jeszcze nie pojmujemy tego, że „jak długo świeci 
słońce, trwa Jego imię”, ale pojmijmy to, że „On 
słońcu namiot wystawił”.

Jeszcze nie oglądamy Jednorodzonego Syna, 
który jest w łonie Ojca, lecz uczcijmy Oblubień-
ca wychodzącego ze swej komnaty. Jeszcze nie 
jesteśmy gotowi zasiąść do uczty naszego Ojca, 
lecz spoglądajmy na żłóbek naszego Pana,  
Jezusa Chrystusa.

 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty jesteś światłem dla wierzących w Ciebie, na-
pełnij cały świat swoją chwałą i daj się poznać 
wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twoje-
go Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności  
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Objawienie Pańskie
Święto Objawienia Pańskiego zwane jest 

także uroczystością Teofanii lub Epifanii. Grec-
kie słowa: epifaneia, teofaneia (objawienie, 
ukazanie się) rozumiane były jako dostrzegalne 
dla ludzkiego oka ukazanie się jakiegoś bóstwa. 
Mogły także oznaczać uroczystość na rzecz kró-
la bądź cesarza z powodu dni z nim związanych 
czy też jego przyjazdu do jakiegoś miasta. 

Pierwsze wzmianki o obchodzeniu święta na 
Wschodzie możemy znaleźć u jednego z Ojców 
Kościoła Klemensa Aleksandryjskiego. Pierwsze 
wzmianki o obchodach tego święta na Zacho-
dzie zostały odnalezione w Galii w 361 r.

Objawienie Pańskie jest katolickim świętem 
mającym na celu upamiętnienie objawienia się 
samego Boga rodzajowi ludzkiemu oraz dzia-
łania Trójjedynego Boga w historii zbawienia. 
Uroczystość ta obchodzona jest w kościele ka-
tolickim 6 stycznia. Jest jednym z najstarszych 
świąt ku czci Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Epifanii była pamiątką po-
trójnego ukazania się Chrystusa światu (tria 
miracula) – w trakcie pokłonu Mędrców Je-
zusowi, podczas chrztu 
Jezusa nad rzeką Jordan 
i w chwili cudu w Kanie 
Galilejskiej. W liturgii Ko-
ścioła łacińskiego zaczę-
to podkreślać przede wszystkim ten pierwszy 
aspekt – ukazanie się Zbawiciela świata poga-
nom w osobach Mędrców ze Wschodu. Jest to 
więc temat przewodni tej uroczystości. Dlatego 

potocznie nazywa się ją świętem Trzech Króli. 
Podstawą do rozważań w tym dniu jest Ewan-

gelia według św. Mateusza (2,1-12). Są tam 
ukazani Mędrcy (przedstawiciele świata pogań-
skiego), którzy przyszli oddać pokłon Jezusowi. 
Przybyli oni z dalekiego Wschodu prowadzeni 
przez Gwiazdę Betlejemską. Ustalono ich licz-
bę jako trzech, na co miałaby wskazywać ilość 
darów przez nich złożonych. Ojcowie Kościoła  
w tych darach dostrzegli odniesienie do osoby 
Chrystusa. W ofiarowanym kadzidle Mędrcy 
uznali Jezusa za Boga; w złocie – Chrystusa Króla;  
w mirze – Chrystusa jako prawdziwego Człowieka.

Z uroczystością Objawienia Pańskiego 
wiążą się także pewne zwyczaje. Na Mszy 
Świętej zostają pobłogosławione kreda  
i kadzidło, czasem woda. Woda ma nam przy-
pominać nasz własny chrzest. Kadzidło należy 
zapalić w domu jako symbol oddania chwa-
ły Bogu, natomiast kredą należy napisać na 
drzwiach inicjały C + M + B (Christus man-
sionem benedicat, co oznacza: Niech Chrystus 
błogosławi mieszkanie) oraz umieścić aktualny 

rok. Oznaczenie drzwi 
kredą ma być także na-
wiązaniem do zawar-
tej w Księdze Wyjścia 
(Wj 12, 21-33) historii  

o naznaczeniu drzwi krwią baranka, która mia-
ła chronić mieszkających tam Izraelitów przed 
aniołem śmierci. (AK)

Starożytny zwyczaj ogłoszenia daty Wielkanocy  
i świat ruchomych w Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Tradycja ogłaszania daty Święta Wielka-
nocy pochodzi z IV w. i zrodziła się w Kościele  
w związku ze sporem o datę obchodzenia 
Paschy. Podczas Soboru w Nicei (325) Ojco-
wie Soboru wezwali, aby wszyscy celebrowali 
Paschę „jednym sercem” i w tym samym dniu, 
którym powinna być niedziela. Miała to być 
pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca, czyli następującej po przesileniu 
wiosennym. Biskup Aleksandrii miał każdego 
roku przekazywać dokładnie ustaloną datę 
Wielkanocy do Rzymu, skąd przesyłano ją pozo-
stałym Kościołom, aby te z kolei mogły ją ogłosić  
w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zwyczaj 
ten przetrwał w Kościele aż do dnia dzisiej-
szego. Po odśpiewaniu Ewangelii, diakon lub 
kantor z ambony, zgodnie ze starożytnym zwy-
czajem Kościoła, ogłasza daty świąt ruchomych 
bieżącego roku,  według następującej formuły.

Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosier-
dziu Bożemu, tak jak zakosztowaliście radości 
narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak  
i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy – 
Zmartwychwstania naszego Pana i Boga. 

26 lutego będzie Środa Popielcowa i począ-
tek Wielkiego Postu. 

12 kwietnia z radością będziemy celebro-
wać Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

24 maja Wniebowstąpienie naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. 

31 maja dzień Zesłania Ducha Świętego. 
11 czerwca uroczysty obchód Najświętsze-

go Ciała i Krwi Pańskiej. 
29 listopada będzie pierwsza niedziela Ad-

wentu naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu 
cześć i chwała na wieki wieków. Amen

Źródło: Kalendarz Diecezji Siedleckiej  
na rok liturgiczny 2019/2020 

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środę 8 stycznia o 19.00  

w sali przy zakrystii – zapraszamy (xIJ)

O Orszaku Trzech Króli czytaj na str. 2



Strona 2OPIEKUN nr 15 stycznia 2020 r. 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
Od Adwentu 2019 r. trwa trzyletni program 

duszpasterski Kościoła w Polsce, któremu to-
warzyszy zawołanie: „Eucharystia daje życie”. 
Pierwszy rok programu realizowany będzie 
pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Drugi 
rok: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.Trzeci 
rok: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Wszyscy – 
jako katolicy w Polsce – jesteśmy zaproszeni 
do ukochania Mszy św. Mamy skoncentrować 
się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej; 
Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej; Eu-
charystii jako tajemnicy posłania i chrześcijań-
skiego świadectwa. Mamy zatem: głębiej po-
znać wartości związane z Eucharystią; odnowić 
swoje życie eucharystyczne; zachęcać innych 
do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucha-
rystycznej. Są to ważne zadania dla każdego  
z nas, bo losy Kościoła zależą od autentycznego 
i pełnego uczestnictwa wiernych w Eucharystii. 
[www.parafiaklwow.pl]

Chcemy odkrywać jak wielkim darem jest 
Eucharystia i dlatego też od nowego roku  
w naszym tygodniku „Opiekun” wprowadzamy 
nową rubrykę: „Eucharystia daje życie”

 POTRZEBUJEMY ADORACJI JEZUSA
„Adorare” (łac.) to oddawać cześć, spra-

wować kult. Katechizm Kościoła Katolickiego 
(KKK 2628) określa adorację jako postawę 
człowieka, który uznaje się za stworzenie Boga  
i w ten sposób wysławia wielkość Pana, który 
nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który 
wyzwala nas od zła; uniżenie się ducha przed 
„Królem chwały” i pełne czci milczenie przed 
Bogiem, który jest „zawsze większy”. Adoracja 
trzykroć świętego i miłowanego ponad wszyst-
ko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pew-
ność naszym błaganiom.

Przez adorację rozumiemy cześć oddawaną 
Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba 
eucharystycznego. Jest to czas obecności – 
trwania przy Tym, który pierwszy nas umiłował, 
to bycie z ukochanym Przyjacielem, odwiedziny 
u Osoby najdroższej, czas na bycie razem. Może-
my modlić się na wiele sposobów, ale w adoracji 
eucharystycznej poświęcamy czas spędzając go 
z Chrystusem prawdziwie obecnym wśród nas.

Zwykłą formą adoracji jest przyklęknię-
cie przy podejściu do ołtarza z Najświętszym 

Sakramentem, przed Komunią świętą i przed 
odejściem od ołtarza; uklęknięcie na Prze-
istoczenie, przyklęknięcie przy przechodzeniu 
przed tabernakulum poza Mszą świętą oraz 
klęczenie podczas prywatnej modlitwy.

Uroczystą formą adoracji jest wystawienie 
Chleba eucharystycznego w monstrancji i to-
warzyszące temu ceremonie. Szczególnymi zaś 
formami adoracji są: Nabożeństwo czterdzie-
stogodzinne i tzw. adoracja wieczysta, czyli 
stałe wystawienie Chleba eucharystycznego  
w niektórych kościołach lub kaplicach oraz bez-
ustanne adorowanie.

W świecie, który narzuca nam nieustanne 
życie w biegu, w natłoku różnych obowiązków 
i czynności, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w ciszy i skupieniu wydaje się czymś 
trudnym. Tymczasem warto na nią spojrzeć jak 
na spotkanie z Kimś, kto nas kocha, jak na roz-
mowę z najlepszym Przyjacielem. A przecież 
jest o czym rozmawiać. Tylko Panu Bogu moż-
na powiedzieć o wszystkim, bez obawy o to, że 
zostaniemy wyśmiani, niezrozumiani czy potę-
pieni. On wysłuchuje każdego jak najbardziej 
troskliwy ojciec, pełen cierpliwości i miłości.  
A kiedy nie wiemy, jakich użyć słów, by wyrazić 
to, co czujemy, nie mówmy nic, uwielbiając Go 
w milczeniu. Chrystus obecny w Najświętszym 
Sakramencie nieustannie czeka na spotkanie  
z człowiekiem, który w ten sposób może dać 
odpowiedź na Jego miłość. Takie spotkania prze-
mieniają nasze życie, pozwalają się zatrzymać, 
przez chwilę usiąść, stanąć w miejscu lub przy-
klęknąć, zapomnieć o naszych troskach, niepoko-
jach o rzeczach, na które często nie mamy wpły-
wu. Pan Bóg nam te wewnętrzne lęki zabiera. 

Adoracja uczy nas dystansu do codzienności. 
Ale dystans to nie jest ucieczka od codzienno-
ści – łatwo to sprawdzić – modlitwa staje się 
ucieczką, gdy nie chcemy kochać, kiedy mo-
dlitwa nie rodzi w nas silnej miłości. Owocem 
modlitwy adoracyjnej jest także wrażliwość 
na obecność Boga, otwartość na drugiego 
człowieka, na obowiązki, jakie Pan Bóg nam 
powierzył oraz wewnętrzna cisza. Bez ciszy 
trudno usłyszeć co Bóg chce nam powiedzieć, 
o czym chce nam przypomnieć, co nam chce-
pokazać. Adoracja może być miejscem i cza-
sem na zebranie myśli. Dlaczego tak pędzimy?  

Co tak naprawdę chcemy osiągnąć? Co się stało, 
że znowu, właściwie bez powodu, pokłóciliśmy 
się z rodzicami, ze współmałżonkiem czy może 
w pracy? Dlaczego jesteśmy tacy niespokojni? 
Pięć minut adoracji może przypomnieć nam  
o Tym, kto w naszym życiu jest najważniejszy. 
Na nowo zdamy sobie sprawę z tego do Kogo 
możemy udać się z każdym problemem i z każ-
dą radością. 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ  
PODCZAS ADORACJI?

Przed Najświętszym Sakramentem powin-
niśmy zawsze uklęknąć lub się skłonić (gdy nie 
możemy klęczeć). To wyraz naszego szacunku, 
gdy stajemy przed samym Bogiem. Starajmy 
się zawsze dostosować modlitwę do panującej  
w kościele atmosfery zadumy. Jeśli adoracja 
jest w ciszy, starajmy się nie modlić na głos. 
Bóg słyszy głos serca w każdej sytuacji. Ale mo-
żemy też spotkać się z tzw. Uwielbieniem pod-
czas adoracji, której częścią są pieśni uwielbia-
jące Boga i inne wspólne modlitwy. Starajmy 
się znaleźć zawsze adorację, która odpowiada 
pragnieniom naszej duszy. Gdy klęczenie sta-
je się niewygodne, możemy zmienić pozycję: 
wstać, usiąść. Postawa jest nieodpowiednia 
tylko wtedy, gdy rozprasza ciebie lub osoby,  
z którymi się modlisz. Najważniejsze jest sku-
pienie uwagi na obecności Jezusa w monstran-
cji. Nasza postawa, gesty i myśli muszą być 
częścią modlitwy. Nie musimy nawet nic mó-
wić: wystarczy patrzeć na Chrystusa, który jest 
obecny dla każdego z nas. (AZ)

Orszak Trzech Króli po raz siódmy przejdzie ulicami Siedlec 
Spotkamy się 6 stycznia przy kościele św. Stanisława. Orszak rozpocznie się Mszą św.  

o godz. 11.45, a po niej o godz. 13.00 ruszy ulicami naszego miasta.
Barwny orszak składający się z kilku scen będzie rozgrywał się na ulicach Siedlec tj.: ul. Kazi-

mierza Pułaskiego, Jana Kilińskiego, Józefa Piłsudskiego, Wojskowej, Cmentarnej, by swój finał 
rozegrać na placu przed Katedrą Niepokalanego Poczęcia NMP. Obejrzymy sceny z „Dworu Heroda”, 
„Walkę dobra ze złem”, „Anielską bramę”, „Szopkę i pokłon pasterzy” oraz „Pokłon Trzech Króli”.

Pochód uświetniony zostanie wspólnym śpiewem kolęd – tych tradycyjnych, dobrze zna-
nych, jak i rzadziej śpiewanych pastorałek.

Rycerze i dwórki ubrane w barwne stroje tworzyć będą niecodzienną oprawę nadającą 
bajkowy charakter Orszaku z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego. Zapisy do królewskich 
dworów można składać u katechetów w szkołach podstawowych.

W zakończenie Orszaku na placu przed Katedrą  wpisane jest dzielenie się opłatkiem z miesz-
kańcami miasta oraz przybyłymi gośćmi. Usłyszymy słowo Ks. Biskupa oraz Włodarzy Miasta. 
Finał orszakowego spotkania odbędzie się przy ciepłym poczęstunku dla uczestników.

W naszej parafii zapraszamy  
wszystkich na ADORACJĘ JEZUSA  

W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE W CISZY 
w każdy czwartek po zakończeniu 

Mszy Świętej o 18.00 do godziny 21.00. 
Jezus czeka na spotkanie z Tobą!
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
W przypadku zauważenia błędów,  

które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św.,  
serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.  

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
Poniedziałek, 6 stycznia 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13  
(R.: por. 11)) Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia
Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu

7.00 1. + Irenę, Wacława Rowickich – of. córki
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Ireneusza i Barbarę (16 r.) – of. Janina Miazga
10.00 1. +Jadwigę Żurko (12 r.) – of. syn

2. + Genowefę, Stanisława, Zdzisława i dziadków z obu stron 
rodziny – of. córka

3. Poza parafią: + Bolesława Kotarskiego (4 r.)
11.30 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Jacka (25 r.), dziadków z obu stron rodziny – of. rodzice
13.00 1. W intencji Jacka (50 r. ur.) o Boże błogosławieństwo,  

potrzebne łaski – of. żona
16.30 1. W intencji parafian
17.30 Różaniec za zmarłych prowadzony przez Apostolat Pomocy  

Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
Spotkanie APDC

Wtorek, 7 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI 

albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera 
1. czytanie (1 J 3, 22 – 4, 6) Badajcie duchy, czy są z Boga

Psalm (Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a))  
Dam Ci narody w Twoje posiadanie

Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie
6.30 1. + Stefanię Gruca – of. siostra z rodziną

2. + Kazimierza Wakułę – of. Wspólnota Różańca Nieustającego
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Juliannę, Stanisława, Czesława Marciszewskich i ich rodzi-
ców – of. Jan Marciszewski

3. + Henryka (16 r.), Marię, Krzysztofa, Sławomira – of. rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Jerzego Franciszka Ługowskiego (1 r.)
3. + Janinę, Henryka, Dorotę, zm. z rodz. Świderskich, Małgo-

rzatę i Jerzego – of. rodzina
4. Poza parafią: Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 8 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI

1. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 3-4b. 7-8 (R.: por. 11)) 

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Ewangelia (Mk 6, 34-44) Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

6.30 1. + Wiktora Wolgiemuta – of. żona
2. + Andrzeja Wardzyńskiego – of. mieszkańcy Małej Strzały

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Helenę Wolską (w 7 miesiąc po śm.), Fryderyka Wolskiego 

(25 r.) – of. dzieci
3. + Natalię Czarnocką (12 r.), Ignacego, Wiesława, zm. z rodz. 

Czarnockich – of. rodzina Czarnockich
4. Poza parafią: + Wiktora (3 r.), zm. z rodz. Sekulskich i Wol-

giemutów
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)

18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Franciszka (32 r.), Mariannę Soczewków i zm. z obu stron 

rodziny – of. Michalscy
3. + Józefa i Michała – of. rodzina

Nowenna do świętego Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek, 9 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI 

1. czytanie (1 J 4, 11-18) Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)) 

 Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Ewangelia (Mk 6, 45-52) Jezus chodzi po wodzie

6.30 1. + Janusza Radomyskiego (3 r.) – of. siostra
2. + Tadeusza Michalika – of. wychowankowie 7 LO w Siedlcach 

(2001 r.)
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Małgorzatę Mikiciuk – of. Dyrekcja i Pracownicy Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy

3. + Kazimierza Wakułę – of. sąsiedzi
4. + Zygmunta Ornowskiego (7 dz.) – of. rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Adama Godlewskiego (3 r.), zm. z rodz. Pielawskich i Mił-
kowskich

3.+ Leokadię Ornowską (1 r.) i za jej zm. rodziców Leokadię  
i Władysława

4. Poza parafią: + Genowefę, Aleksandra, Henrykę, Zdzisława, 
Janinę, Antoniego i zm. z rodz. Świnarskich

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek, 10 stycznia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI 
1. czytanie (1 J 4, 19 – 5, 4) Kto miłuje Boga, niech miłuje brata

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11)) 
 Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Ewangelia (Łk 4, 14-22a) Jezus jest Mesjaszem 
 zapowiedzianym przez proroków

6.30 1. + Marię Czarnocką (2 r.) – of. dzieci i mąż
2. + Janinę (5 r.), Jana (51 r.), Bogdana i zm. z rodz. Koszew-

skich – of. Zofia i Stanisław Koszewscy
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Aleksandra Danowskiego (42 r.), zm. z rodz. Danowskich 
– of. rodzina

3. + Rodziców: Henryka (42 r.), Zofię, Piotra, Mariana, Marię  
i dziadków – of. Hanna Kozioł

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Henryka Próchenko (20 r.) – of. żona
3. + Hannę Pułtorak (3 r.), zm. z obu stron rodziny – of. Anna 

Cabaj
4. Poza parafią: +Władysława Andrzejewskiego (10 r.)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota, 11stycznia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI
1. czytanie (1 J 5, 5-13) Jezus jest Synem Bożym

Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)) 
 Kościele święty, chwal swojego Pana

Ewangelia (Łk 5, 12-16) Jezus cudownie uzdrawia

6.30 1. + rodziców Henryka, Salomeę Paprockich oraz o zdrowie dla 
siostry

2. + Reginę (1 r.), Józefę, Stanisława, Wacława Maliszkiewicza 
– of. rodzina
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Zygmunt Ornowski 
+ Ryszard Ruciński 
+ Bogusław Michalak

Wizyta duszpasterska
Prosimy słuchać ogłoszeń duszpasterskich co tydzień, 
gdyż w razie konieczności plan może ulec zmianom. 

DZIEŃ ADRES
7.01 wt. od 16.00 ul. Jagiełły 21, ul. Jagiełły 25, ul. Mieszka I 14
8.01 śr. od 16.00 ul. Mieszka I 6, ul. Mieszka I 8, ul. Mieszka I 18
9.01 czw. od 16.00 ul. Mieszka I 10, ul. Mieszka I 22, 

ul. Mieszka I 16, ul. Mieszka I 19 
i ul. Karowa i ul. Strzalińska, ul. Mieszka I 20

10.01 pt. od 16.00 ul. Mieszka I 26, ul. Chrobrego 1,
ul. Chrobrego 3, ul. Chrobrego 4

11.01 sob. od 9.00 ul. Chrobrego 2, ul. Chrobrego 5,
ul. Chrobrego 10, ul. Chrobrego 12

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
3. + Tadeusza Michalika – of. sąsiedzi z klatki
4. + Krystynę – of. córka
5. + Alfonsa, Janinę, Antoniego, Sewerynę, Florentyna,  

zm. z rodz. Domańskich i Kurowskich – of. córka z rodziną
Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. 

Józefa dla Beaty Krawczyk (47 r. ur.) oraz o potrzebne łaski 
dla synów Gerarda i Dawida – of. rodzina

2. + Janinę Michałek, Stanisławę Dołęgowską, Stefanię Micha-
łek-Nowak – of. rodzina

3. + Alicję Szczygieł (3 r.) i rodziców z obu stron rodziny oraz 
Artura Szczygieł – of. mąż z dziećmi i wnuczkami

Niedziela 12 stycznia 2020 r.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

1. czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b)) 

 Pan ześle pokój swojemu ludowi
2. czytanie (Dz 10, 34-38) Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Henryka Szczepanika (16 r.), Franciszka (30 r.), Henryka 

(25 r.), Adama (45 r.), Stanisława i Franciszka, zm. z rodz. 
Szczepaników – of. Mirosław Szczepanik

8.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. Dziękczynna w 30 r. ur. Izabeli z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla niej, dla męża i dla dzieci – of. Jadwiga
10.00 1. W 75 r. ur. Jana Marciszewskiego z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo
2. W 8 r. ur. Stasia z prośbą o Boże błogosławieństwo

11.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Jadwigi i Dariusza z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Świętego Józefa dla Jubilatów  
i całej rodziny – of. jubilaci

2. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dziękczynna w 9 r. ślubu Karoliny i Karola oraz w intencji ich 

dzieci Gabrysi i Pawełka – of. mama Małgorzata Frankowska
18.00 1. + Jarosława, Józefa Kosińskich, Mirosława Pawłowskiego 

oraz rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

27 grudnia 2019 r. rozpoczęła się w naszej parafii wizyta duszpasterska 
zwana potocznie kolędą. Jak co roku większość z nas przygotowuje się na 
to wydarzenie niezmiernie starannie. Należy jednak pamiętać, że to wy-
darzenie powinno być przygotowane w wymiarze duchowym i zewnętrz-
nym. Na stole biały obrus, krzyż, płonące świece, Biblia, woda świecona, 
zeszyty do religii naszych dzieci – to oprawa zewnętrzna. Wymiar ducho-
wy przejawia się w domowej liturgii poprzez obrzęd błogosławieństwa 
rodzin, wspólną modlitwę czy rozważanie Słowa Bożego. Często z okazji 
kolędy bierzemy urlop w pracy, by przyjąć kapłana w naszym domu, by 
porozmawiać choć przez kilka minut i dać wyraz naszej wiary i akceptacji 
(bądź jej braku) działalności duszpasterskiej w parafii. 

Trudno ustalić skąd się wziął zwyczaj wizyt duszpasterskich. Pisał 
o tym już w III wieku św. Atanazy. W starożytnym Rzymie na początku 
nowego roku odwiedzano się w styczniowe kalendy (callandae). Z prze-
kazów historycznych wiemy, iż wyraz „kolęda” dotarł do Polski z Czech, 
gdzie oznaczał pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania się  
z tej okazji przez wiejskich gospodarzy. Kościół zaakceptował te ludowe 
zwyczaje i połączył je z błogosławieństwem domów. 

Wielu historyków Kościoła stawia tezę, że to właśnie wizyty dusz-
pasterskie dały podwaliny pod organizację parafii na terenach Polski.  
O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej (XVI w.). Uzasad-
nienia tej praktyki doszukiwano się również w Ewangelii. U św. Łukasza 
czytamy jak Pan Jezus poleca swoim uczniom, aby szli „do każdego miasta 
i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (por. 10, 1-12). Do dziś uważa się,  
że osoby przyjmujące księdza po kolędzie dają publiczne świadectwo 
swego przywiązania do Kościoła.

Zapewne wielokrotnie spotkaliśmy osoby, które nawet jeśli przyjmują 
księdza po kolędzie, dają wyraz swojej niechęci wobec takiej praktyki.  
W tym miejscu należy więc mocno podkreślić, iż poza wymiarem du-
chowym tej wizyty, istniej również nakaz prawa zawarty w kanonie 529  
§ 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi: „Pragnąc dobrze wypeł-
nić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych po-
wierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc  
w troskach wiernych, niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, 
jak również – jeżeli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując”. 
Wobec powyższego, jeśli obowiązkiem proboszcza jest nawiedzać rodziny, 
to obowiązkiem katolickiej rodziny jest zaprosić księdza, a ewentualne 
napomnienia przyjąć z pokorą. 

Kolęda, choć nieraz krytykowana, jest dla nas szansą i propozycją. 
Otwarte drzwi i staropolska gościnność stwarzają wielkie możliwości do 
nawiązania szczególnej więzi i rozwoju wspólnoty jaką jest parafia. Warto 
z tej okazji skorzystać. (GŁ-K)

Prosimy o informacje o kapłanach 
Ks. Aleksander Kornilak (1897-1972) jako proboszcz i ks. Stefan 

Śluzek (1906-1942) jako wikariusz, podczas II wojny światowej pracowali 
w parafii Konstantynów. 

Ks. Aleksander był kapelanem Wojska Polskiego i walczył w wojnie 
obronnej w 1939 r. Przeżył i powrócił do parafii. Natomiast ks. Stefan 
zmarł na tyfus opiekując się chorymi. Proboszcz i wikariusz byli kapela-
nami Armii Krajowej w Obwodzie Biała Podlaska. 

Po wyzwoleniu w 1944 r. proboszcza aresztowano i wywieziono  
w głąb Rosji, skąd powrócił w 1947 r. Następnie był represjonowany przez 
władzę ludową i osadzony w więzieniu w latach 1955-56. 

Pamięć o niezłomnych kapłanach trwa w parafii i dlatego Diecezja 
Siedlecka funduje i stawia ku ich pamięci tablicę pamiątkową w kościele 
parafialnym w Konstantynowie. 

Diecezja Siedlecka zbiera wszelkie informacje o życiu i posłudze duszpa-
sterskiej tych kapłanów. Prosimy wszystkich, ktokolwiek posiada jakieś in-
formacje o tych kapłanach, o przekazanie ich do Archiwum Diecezji Siedlec-
kiej. Prosimy o kontakt z dyrektorem archiwum ks. Bernardem Błońskim. 
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Misterium „Oto zwiastuję Wam radość wielką”

Bezalkoholowy bal sylwestrowy w sali pod kościołem

W niedzielę 29 grudnia w para-
fii św. Józefa w Siedlcach odbył 
się premierowy pokaz bożona-
rodzeniowego misterium przy-
gotowanego przez młodzież.

Młodzież przygotowująca się do Sakramen-
tu Bierzmowania, pod opieką ks. Ireneusza 
Juśkiewicza, przygotowała misterium oparte 
na tekstach z Ewangelii wg św. Łukasza. Wi-
dzowie mogli obejrzeć sceny ukazujące okres 
bezpośrednio przed narodzinami Zbawiciela, 
czas narodzin Jezusa w Betlejem, a także Jego 
wczesne lata młodzieńcze. Scenki rodzajowe 
były przeplatane fragmentami z Ewangelii,  
a także kolędami wykonywanymi przez para-
fialną scholę. W śpiew chętnie włączali się rów-
nież wierni.

Po misterium młodzi aktorzy otrzymali 
gromkie brawa od widzów. Słowa podzięko-
wania skierował do nich także proboszcz parafii  
ks. Sławomir Olopiak.

Święta Bożego Narodzenia mają prawdziwy 
sens tylko wtedy, kiedy przeżywane są przez 
pryzmat wiary chrześcijańskiej. Uczestnictwo w 
Eucharystii, śpiewanie kolęd, udział w jasełkach 
i misteriach pomaga wiernym dobrze przeżyć 
ten okres. Misterium bożonarodzeniowe w pa-
rafii Św. Józefa zostanie zaprezentowane jeszcze 
trzy razy. Będzie je można obejrzeć w sobo-
tę 4 stycznia o godz. 19.30, w niedzielę  
5 stycznia o godz. 15.00 i 6 stycznia o godz. 
19.30.

Relacja pani Magdaleny Szewczuk zamieszczona na por-
talu www.podlasie24.pl 

REFLEKSJE MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ 
 W PRZEDSTAWIENIU 

Moim zdaniem jasełka przebiegły zgodnie 
z planem. Aktorzy mimo stresu i oślepiających 
ich świateł bardzo dobrze sobie poradzili. Schola 
młodzieżowa ,,Płomyki”, która odpowiadała za 
śpiew brzmiała profesjonalnie. Reżyser miste-
rium jak najlepiej oddał sens tajemnicy Bożego 
Narodzenia. Moim zdaniem przedstawienie było 
takie jakie powinno być, czyli nieprzekolory-
zowane, nastrojowe i pobudzające do refleksji.  
Joanna Ślusarczyk

29.12.2019 r. w naszej parafii odbyło się Mi-
sterium pt. ,,Oto zwiastuje Wam radość wielką”, 
w którym wziąłem udział i wcieliłem się w postać 
Ewangelisty św. Łukasza. Przygotowania do tych 
jasełek były bardzo czasochłonne i wymagające 
wielkiego zaangażowania. Mimo oślepiających 
świateł oraz pokaźnej widowni udało mi się  
i innym aktorom zwalczyć stres i wystąpić jak 
najlepiej umiemy. Schola śpiewająca w trakcie 

przedstawienia spisała się na medal i dała moż-
liwość włączenia się widzów w przedstawienie 
poprzez wspólny śpiew kolęd. Moja rola wyma-
gał dużej pracy nad artykulacją oraz interpretacji 
tych fragmentów z Ewangelii. Przedstawienie to 
pomaga dzieciom zrozumieć ten święty tekst,  
a dorosłym odświeżyć pamięć i dlatego serdecz-
nie zapraszam.   Marcin

W ubiegłym tygodniu odbyła się premiera Mi-
sterium pt. „Oto zwiastuje Wam radość wielką”. 
Miałem przyjemność mieć rolę mówioną, ale by-
łem również w „Chórze Anielskim”. W moim i nie 
tylko odczuciu debiut misterium wypadł wspania-
le, zdecydowanie lepiej jak na próbach. Mam wiel-
ką nadzieję, że pojawią się Państwo na kolejnych 
występach. Korzystając z okazji, pragnę zaprosić 
młodzież uzdolnioną muzycznie, która śpiewa 
lub posiada umiejętność gry na instrumentach do 
młodzieżowej scholi parafialnej. Próby odbywają 
się w soboty o godzinie 11.15 w sali przy zakrystii. 
Serdecznie zapraszam!    Jan

Podsumowanie
W Roku Pańskim 2019  

w naszej parafii:

• 113 dzieci przyjęło chrzest święty, 
• 106 dzieci po raz pierwszy  

spotkało Jezusa w Komunii Świętej, 
• 71 młodych parafian otrzymało  

sakrament bierzmowania,
• 44 pary zawarły sakramentalne 

 małżeństwo,
• 94 osoby odeszły do Pana.

Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot działających w naszej parafii odbędzie się w niedzielę, 

12 stycznia po Mszy świętej o 13.00 w dolnym kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą sobie złożyć życzenia i wspólnie kolędować. 

Dziękujemy za życzenia bożonarodzeniowe
W ostatnim czasie te życzenia przysłali: 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach  
panAndrzej Nuszczyk 

• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach pan Adam Kowalczuk
• dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH
• Mieszkańcy wsi Mała Strzała i Kolonia Strzała
• Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki) – Przełożona prowincjalna 
• Wspólnota Sióstr Benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu 
• Agnieszka i Krzysztof Gałach – firma Usługi Księgowe S.C.

40 par w pięknie ude-
korowanej sali pod kościo-
łem uczestniczyło w bez-
alkoholowym balu sylwe-
strowym zorganizowanym 
przez „Domowy Kościół”. 

Do tańca przygrywał 
zespół „Replay”.

Po północy uczestni-
cy wzięli udział we Mszy 
świętej, którą odprawił  
ks. Mateusz Gomółka.

fot. G. Orzełowski



Strona 6 OPIEKUN nr 1 5 stycznia 2020 r.

KAZANIE

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Wnuczka z babcią wracają z kościoła. Ojciec 
pyta córkę:
 – I co tam ksiądz mówił na kazaniu?
 – Mówił, żeby nie pytać o to dzieci, tylko same-
mu przyjść do kościoła i posłuchać.
A CO TAM W DOMU...
Skończyły się ferie świąteczne. Na lekcji pani 
wychowawczyni pyta uczniów:
 – Jak minęły wam święta? Co ciekawego wyda-
rzyło się w waszej rodzinie?
 – Moja siostra zachorowała na szkarlatynę – 
mówi Jasio.
 – To wracaj szybko do domu, bo mi zarazisz 
cała klasę!
Po dwu tygodniach Jasio wraca do szkoły. Wy-
chowawczyni pyta:
 – I co? Siostra się lepiej czuje, wyzdrowiała?
 – Nie wiem.
 – Jak to nie wiesz?
 – Bo ona pracuje i mieszka w Irlandii. I tam 
zachorowała.
ZAKUPY
Po kilku latach stażu małżeńskiego, mąż i żona 
spierają się w sprawach domowego budżetu. 
Ustalili, że każdy z nich zarobione pieniądze 
będzie składał do wspólnej domowej kasy. Żona 
będzie robiła zakupy i zapisywała poszczególne 
wydatki. Na koniec miesiąca musi się z nich roz-
liczyć przed mężem. W ostatnim dniu miesiąca 
mąż przegląda kartkę z wydatkami. Zastanawia 
go jedna pozycja:
 – Kochanie, tu zapisałaś 100 zł na cele kultu 
religijnego. To znaczy na co?
 – Kupiłam sobie nowy kapelusz do kościoła.
TORT
Żona w styczniu obchodzi urodziny. Maż zama-
wia tort w cukierni i ustala, jaki ma być. Sprze-
dawczyni pyta go:
 – A ile świeczek mamy postawić?
 – Tyle co zawsze – 26.
ODWIEDZINY
Rozmawiają dwie koleżanki.
 – W tym roku odwiedziłam przed świętami 
babcię i pomagałam jej przez dwie godziny.
 – I co, ucieszyła się?
 – O tak... Ale chyba najbardziej cieszyła się, gdy 
już wyjeżdżałam.  (opr. xHD)

ŚW. RAJMUND (7 I) Pochodził z Katalonii.  
W wieku 20 lat wykładał filozofię w Barcelonie. 
Za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia. 
Jego praca naukowa zaowocowała dziełami 
prawniczymi. Wykładał na stworzonej w XIII w. 
barcelońskiej wyższej szkole dla księży. W 1222 r. 
 został dominikaninem. 

Prowadził działalność misyjną wśród Maurów 
i Żydów. Był spowiednikiem i doradcą papieża 
Grzegorza IX. Podczas pracy dla papieża napisał 
pracę – „Pięć dekretów”. Porządkował w niej do-
tychczas wydane dekrety biskupów rzymskich. 
Po promulgowaniu przez papieża Grzegorza IX 
stało się ono zbiorem praw kanonicznych zwa-
nych „Decretales Gregorii IX”. Po zakończeniu 
pracy dla ojca świętego wrócił do Hiszpanii. 

W 1238 r. został generałem zakonu do-
minikanów. W nowej roli dał się poznać jako 
doskonały administrator i organizator. Jako 
specjalista nauk prawnych przeredagował kon-
stytucje zakonne. Był również spowiednikiem 
króla Aragonii, Jakuba I. Św. Rajmund dożył 100 
lat. Relikwie świętego spoczywają w katedrze 
św. Eulalii. Został ogłoszony świętym w 1601 r.

ŚW. DANIEL COMBONI, biskup (8 I) Po-
chodził z północny Włoch. Jego siedmioro ro-
dzeństwa zmarło w dzieciństwie lub wczesnej 
młodości. Rodzice św. Daniela byli niezamożny-
mi rolnikami. 

W latach szkolnych dostrzeżono jego talenty 
i wysłano do szkoły dla biednej i zdolnej mło-
dzieży. Szkoła w Weronie była miejscem spo-
tkań z misjonarzami z Afryki. 

Częste spotkania wzbudziły w św. Danielu 
powołanie misyjne. Po przyjęciu święceń wyje-
chał do Afryki. Nie było łatwo zostawić rodzi-
ców. Wybrał jednak dzieło misyjne, oddając się 
pracy wśród niewolników. 

Jego wysiłki na rzecz Afryki pobłogosławił 
papież Pius IX. Uczynił św. Daniela najpierw 
wikariuszem apostolskim Afryki Środkowej,  
a następnie jej biskupem z siedzibą w Char-
tumie. Św. Daniel zmarł w wieku zaledwie 50 
lat. Pisał: „Naprawdę obchodzi mnie tylko, czy 
Nigeria się nawróci i czy Bóg mi da i zachowa 
te pomocne narzędzia, które mi dał i jeszcze 
zechce mi dać”. 

Wśród dzieł św. Daniela nie można zapo-
mnieć o założonym przez niego w Weronie In-
stytucie Misyjnym dla Afryki przekształconym  
w 1885 r. w Zgromadzenie Misjonarzy Kom-
bonianów. Powołał do istnienia koło przyjaciół 
„Dzieło Dobrego Pasterza” – obecnie Dzieło 
Zbawiciela. Założył również zgromadzenie 
sióstr dla misji w Afryce. 

ŚWIĘTY GRZEGORZ Z NYSSY, biskup  
i doktor Kościoła (10 I) Św. Grzegorz żył w IV w. 
Podobnie jak ojciec został retorem. Po śmierci 
żony oddał się ascezie. Do przyjęcia święceń ka-
płańskich namówił go rodzony brat św. Bazyli. 

Św. Grzegorz wstąpił do założonego przez 
brata zakonu. W 377 roku został biskupem Ny-
ssy – dziś Nevsehir na terenie Turcji. Uczestni-
czył w soborze w Konstantynopolu. Jego wkład 
to uzupełnienie Nicejskiego Symbolu Wiary  
o nauki dotyczące Ducha Świętego. Synod ów 
nazwał św. Grzegorza „filarem Kościoła”. Święty 
Grzegorz pozostawił po sobie bogata spuściznę 
dzieł ascetycznych, mistycznych oraz komenta-
rzy biblijnych. (KZ)
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Do 25 stycznia sprawy wymagające obecności kapłana załatwiamy do godz. 8.00.

Myśli Prymasa
Beatyfikacja Czcigodnego  
sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego odbędzie się  
w Warszawie 7 czerwca 2020 r.

„Wszyscy winniśmy się dobrze przygoto-
wać do czerwcowej beatyfikacji, aby nie stała 
się ona tylko jednorazowym wydarzeniem,  
o którym szybko zapomnimy. Jestem głębo-
ko przekonany, że w każdej polskiej diecezji  
i w każdej wspólnocie parafialnej winna od-
bywać się refleksja skoncentrowana wokół na-
uczania kard. Wyszyńskiego, jak również wokół 
pytania: jakim jest on wzorem świętości na dziś, 
tu i teraz” – podkreśla kard. Kazimierz Nycz.

Istnieje oficjalna strony beatyfikacyjna 
www.prymaswyszynski.pl

Proponujemy co tydzień wybrane myśli Pry-
masa Tysiąclecia:

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwy-
ciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać 
ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile 
ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, 
przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołali-
śmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, 
dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdo-
łaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.

Trwają zapisy dzieci (od klasy 4) i młodzie-
ży na ferie z Bogiem na nartach w Szczawnicy  
w dniach 10 -15 lutego. 

Ferie z Bogiem

• Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana jest 
potocznie świętem Trzech Króli. Czego o niej 
nie wiemy? 

• Czy ekologizm stoi w sprzeczności z nauką 
Kościoła katolickiego? O medialnej histerii 
wokół wypowiedzi abp. Jędraszewskiego.

• Masz problem i nie wiesz, na kim się oprzeć? 
Wylosuj świętego jako patrona na 2020 r. 

• Co decyduje o tym, że człowiek popada  
w narkomanię? 

Przeczytaj w „Echu Katolickim”


